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Části hodnocení 

 

 

Počet bodů 

A (1-5)
1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, 

koherence v překladu 

2 

B (1-5)
2
 

Stylistická vhodnost: adekvátnost překladatelských řešení 

vůči originálu a funkci překladu, koheze, AČV 

2 

C (1-5)
2
 

Technická stránka celé práce: 

Gramatika, pravopis 

Interpunkce, překlepy 

Převod dat a jmen 

Bibliografické citace, poznámky pod čarou 

2 

D (1-5)
1
 

Překladatelská analýza (aplikace teoretických vědomostí  

v rozboru a v překladu textu – souvztažnost komentáře a 

překladu)  

Argumentace a struktura komentáře včetně míry a 

vhodnosti příkladů řešení 

1 

E (1-5)
2
 

Teoretická podloženost komentáře  

(kontrastivní lingvistika, translatologie) 

Zvládnutí tematiky textu a její reflexe ve výchozím a 

cílovém kulturním prostředí 

1 

 

Body celkem 

 

8 



Hlavním problémem této bakalářské práce je nekvalitní výchozí text. Autor Roberto Aguado 

Romo má repetitivní styl, jak Hříbal sám upozorňuje v analýze, nejasně a příliš šroubovaně 

formuluje, dopouští se i nepřesností a omylů: odstavec na str. 3 originálu (4 překladu) o 

noradrenalinu je zcela matoucí, neboť se zde tvrdí, že noradrenalin je „syntetizován v části 

mozku zvané locus coerulus“, ačkoli je to hormon vylučovaný dření nadledvin; mozek 

vylučování noradrenalinu sice řídí, ale těžko lze použít výraz „syntetizuje“. Jen těžko 

pochopitelná je ostatně celá dlouhá věta, překladatel udělal, co se dalo, ale příliš to vylepšit 

nešlo. Podobně na str. 9 (orig. i překl.) autor definuje agorafobii jako „strach ze strachu“, 

ačkoli to je porucha, kterou vyvolává strach z otevřených prostor (jinak by se dal použít 

termín fobiofobie či panfobie). Na posouzení spousty dalších biochemických a lékařských 

termínů se necítím kompetentní a oceňuji, že si překladatel termíny dohledával a konzultoval 

s odborníky. Text však (autorovou vinou) působí jako velmi málo odborně fundovaná, silně 

užvaněná příručka. Bližší informace o autorovi, než jaké podává na své oficiální stránce, z níž 

zřejmě čerpal i Hříbal, se mi nepodařilo dohledat, soudím však, že je buď mexického původu, 

nebo se příliš často dívá na mexické seriály (Španěl by pravděpodobně nepoužil výraz 

„desmadre“), rozhodně neumí adekvátně zacházet se stylistickými rovinami jazyka ani 

výstižně formulovat. Myslím, že na nekvalitním výchozím textu se jen těžko dá naučit dobře 

překládat. 

Hříbal provedl brilantní analýzu textu, vysvětlil svou překladatelskou metodu, je zjevně 

poučený i v oboru. Bohužel ani on se nevyhnul těžkopádným a těžko srozumitelným 

formulacím („psychicky ubližovat skrz náš vzhled“, str. 13; „vztek, jenž /sic/ člověk prožívá 

vůči sobě samému“, str. 12, navíc s chybným tvarem vztažného zájmena, místo „vztek sám na 

sebe“; „vztek nám může pomoct učinit přítrž objektu rozčilení, str. 11; „to předpokládá 

naprostý respekt ke skutečnosti, že ho /strach/ pociťuji“, str. 8 apod., vyznačeno tužkou 

v textu). Rozbíjením dlouhých souvětí na kratší větné celky sice někde dosahuje větší 

srozumitelnosti, jindy tím však naruší celkovou logickou stavbu a výpověď spíš znejasní 

(např. na str. 12 rozdělení rozsáhlého souvětí o studu a vsunutí konektoru na začátek věty 

zcela zatemnilo význam: „Nemá smysl,“ (navíc oproti originálu) „aby člověk, který chce být 

neviditelný a nejraději by zmizel či se hanbou propadl (...), tolik rudl z toho, jak se mu 

prokrvuje obličej, z čehož plyne, že tato emoce nespadá pod projevy strachu.“ Jinde je překlad 

málo přesný terminologicky, využívá příliš vágní či otřelé výrazy: Hříbal sice v analýze 

správně píše, že v odborné literatuře zjistil, že se používá termín „hormonální odezva“, ale 

v textu překladu nechal „odpověď“ (str. 4); i na jiných místech bych spíše než odpověď raději 

užila slovo reakce. „Poner límites“ nelze přeložit jako „jasné a přiměřené požadavky“ (str. 8) 

– „vymezit hranice“ je běžný psychologický termín; „recursos personales“ bych nepřekládala 

jako „osobnostní zdroje“ (str. 7), spíš „vlastní prostředky“; „ni entendido, ni contenido“ 

neznamená „bude muset žít s pocitem, že ho ostatní nechápou, a se zadržovanými emocemi“ 

(str. 6), nýbrž „že ho ostatní nechápou a nepodporují“ (domnívám se, že tento význam slovesa 

„contener a alguien“, někoho podpořit, je běžnější v Latinské Americe); „směs noradrenalinu 

a dopaminu, také pod záštitou glutamátu“ (str. 10) – „pod záštitou je zcela nevhodné; „skončí 

v područí násilí“ (str. 10) místo „roztočí spirálu násilí“ Na několika místech bych upravila 

aktuální větné členění, občas chybí či přebývá čárka. V celém textu včetně překladatelské 

analýzy pak dochází k záměně zájmen svůj x jeho (náš), což je bohužel častá chyba (nejen) 

v bakalářských pracích. Stylistické kolísání mezi odborností a hovorovostí („Nebuď srab.“ str. 

6) bohužel odpovídá nevyváženosti originálu. 

 

Práci celkově hodnotím jako velmi dobrou, podle obhajoby lze známku i vylepšit. 

 

 

V Praze dne: 30. 8. 2019                                   Oponent práce: PhDr. Anežka Charvátová 

 


